
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม   
ครั้งที่  12/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี  27  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
******************************************** 

การประชาสัมพนัธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนธันวาคม 2561  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  

2.1  การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม  ประจําป  2561  จํานวน 3  ราย  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

3. การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ ทําดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม “กิจกรรม             
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ”  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม)  

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตาํแหนงใหม  
5.1 นางปริษา    ปานพรหม 

 ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร 

5.2 นายเอกนรินทร จินทะวงค 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
 ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1 

5.3 นายธวัช เพงพินิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
 ตําแหนงเดมิ นายดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย 

5.4 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา   

5.5 ดร.อมาวสี อมัพันศิริรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ รองผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี  สงขลา 
5.6 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ 

 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดเทศบาลเมืองทาโขลง  จังหวัดปทุมธาน ี
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การพัฒนาจังหวัดในรอบป  2561 
1.2 งานอุนไอรัก คลายความหนาว  “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11/2561  เม่ือวันจันทรที่ 3  ธันวาคม  2561    
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร      
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  3.1.3  การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ-
ภัยจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.4 การสงเสริมการทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเชียงใหม) 
  3.1.5 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.6  แผนปฏิบัติการ 60 วัน  “แยกกอนทิ้ง”   (สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.7  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
  3.1.8  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2562  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
  3.1.9  การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2562 
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.10  รายการความคืบหนาการจัดเตรียมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 43 ประจําป 2562  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม) 
 3.2 โดยเอกสาร   
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2562  
วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

28 ธันวาคม  2561  16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด              
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร และ                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

28 ธันวาคม  2561  –  
8 มกราคม  2562 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม  ประจําป 2562 

บริเวณสนามดานหลัง
ศูนยราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม 

31 ธันวาคม  2561 22.30 น. การสวดมนตขามปถวายพระราช
กุศล เสริมสิริมงคลท่ัวโลก สงทาย             
ปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีธรรม 
2562 

-วัดเจ็ดยอด 
 พระอารามหลวง  
-วัดศรีโสดา  
 พระอารามหลวง  
-วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ราชวรวิหาร 

-วัดพระสิงห 
วรมหาวิหาร  

-วัดสวนดอก  
 พระอารามหลวง 
-วัดเจดียหลวงวรวิหาร  
-วัดเจาคณะอําเภอ 
 ทุกอําเภอ 
–วัดใกลบานทุกวัด 

1 มกราคม  2562 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม                    
ปพุทธศักราช 2562 

ณ เรือนรับรอง                 
พระตําหนัก 
ภูพิงคราชนิเวศน 

15- 18 มกราคม  2562 
 

16 มกราคม  2562 

 
 

10.00 น. 

รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน-
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
-เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

 
 
โรงเรียนสันปาตอง 

17 มกราคม  2562 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช 
 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ                
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 
18 มกราคม  2562 09.00 น. การประกอบพิธีวางพุมสักการะ 

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

พระสถูปสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช  
ตําบลเมืองงาย อําเภอ
เชียงดาว 

21 - 25 มกราคม  
2562 

 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนไลออนส  
มหาจักร 9 อ.แมแตง 
- ออนเซน็แอทมอนแจม
รีสอรท แอนส โฮมสเตย 
อ.แมริม 
-มูลนิธิขาเทียมฯ อ.แมริม 
- สุสานสันกูเหล็ก   
อ.เมืองเชียงใหม 

22 มกราคม –  
3 กุมภาพันธ  2562 

 
 

รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ                      
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ                        
อัครราชกุมารี 

- สถานีเกษตรหลวง 
  อางขาง  
- มหาวิทยาลัยแมโจ 

26 - 27 มกราคม  
2562 

 การแสดงโขนพระราชทาน ลานอนุสาวรีย 
สามกษัตริย  

28  มกราคม  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด              
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร และ                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 มกราคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 1/2562 
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที ่6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
        - การขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ กอช.                 
ในระดับพื้นที ่
   6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
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ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่น ๆ 
  7.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 5 เรื่อง  

- การเฝาระวังการระบาดของหนอน Fall armyworm 
- โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2562 
- โครงการสรางความเขมแข็งเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
- โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2562 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจ

เกษตร 
7.2   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม  

- ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเชียงใหม และการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

7.3   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
- แจงกําหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN 

Foreign Ministers’ Retreat) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 
7.4  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม    
  รายงานผลปอนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานการณเปนระบบ         

ราชการ 4.0           
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